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Yttrande om förslag till detaljplan för Hornsberg 10, 

Lindhagensgatan 133. 
 

- Inledning 

 
Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till utvecklingen på nordvästra Kungsholmen. Att utveckla 

och expandera innerstadens kvaliteter i Stockholm är en av stadens största utmaningar, och 

visionerna att göra just detta är mycket glädjande att se. Läget och den redan befintliga 

kollektivtrafiken tillsammans med den planerade utbyggnaden av Spårväg City ger möjlighet för en 

stadsdel med urbanitet och täthet i minst samma exploateringsnivå som Stockholms stenstad. 

 

Kvarteret i fråga ligger vid huvudgatan Lindhagensgatan nära Spårväg Citys planerade ändhållplats. 

Underlaget för lokaler borde därför vara mycket bra, vilket på ett bra sätt utnyttjas i planen. 

 

 

- Synpunkter 

 
YIMBY finner det glädjande att kvarteret planeras att uppföras i en sluten kvartersform. Den slutna 

kvartersformen är idag relativt ovanlig i nyproduktion, men mycket populär. Ur barnsynpunkt är 

slutna kvarter att föredra i täta stadsmiljöer då barn som lämnas utan uppsikt i öppna kvarter riskerar 

att springa ut i gatan. Likaså hjälper slutna kvarter till att minska buller på innergården och skapar 

också en tryggare och säkrare gårdsmiljö.  

 

Det är glädjande att se att en förskola planeras in i kvarteret. Många barnfamiljer väljer idag att 

bosätta sig i den täta staden. Det finns goda skäl att anta att den gröna och slutna innergården har 

potential att bli en utmärkt förskolegård. Det är viktigt, inte minst ur barnsynpunkt, att den slutna 

kvartersformen behålls och genomförs. 

 

I kvarteret planeras cykelparkering med 1,5 cyklar per lägenhet, vilket YIMBY välkomnar. Vi finner det 

också glädjande att det normala parkeringstalet på 1,0 har minskats till 0,75 för det aktuella 

kvarteret. Det är dock fortfarande något för högt. Faktiskt bilinnehav i Stockholms innerstad ligger 

mellan 0,40 och 0,48 bilar per hushåll. Det verkar märkligt att producera nästan dubbelt så många 

parkeringsplatser som det idag finns underlag för i innerstaden. Ett onödigt högt parkeringstal ökar 

också kostnaderna för lägenheterna. Området är redan idag välförsörjt med kollektivtrafik, något 

som dessutom ytterligare kommer att förbättras avsevärt när Spårväg City är färdigställd. 

 

Kvarteret bjuder på en viss variation vad gäller såväl arkitektur, höjd och funktioner. Detta är mycket 

glädjande. Variationen skulle dock kunna vara större. En större variation hade kunnat uppnås genom 

att upplåta olika delar av kvarteret till olika byggherrar och olika syften som man gjort i den idag 

mycket populära äldre stenstaden. 

 



Förutom att en blandning av olika hus ger ett mer varierat intryck ger det större möjligheter till 

funktionell blandning där hyresrätter, ägandelägenheter och kontor kan tillkomma utöver de redan 

inplanerade bostadsrätterna, lokalerna och förskolan. Vi ser gärna att olika funktioner blandas även 

inom samma kvarter för att ytterligare minska problemen med monofunktionell planering. 

 

I förslaget sägs det finnas en variation mellan 8 våningar och 7 plus en indragen vånings höjd. Det är 

mycket positivt att man tänkt på variation i höjden, men skillnaden mellan 7+1 och 8 är relativt liten 

även om man räknar med solvinklar. 

 

Vi är medvetna om att det även om målsättningen bör vara flera byggherrar inom samma kvarter 

ibland kan vara svårt att uppnå. Vi ser därför gärna att när så är fallet att det tillskapas en variation i 

fasaduttryck som bryter upp det annars lätt monotona fasaduttryck som uppstår när enskilda 

huskroppar dominerar ett helt gatuavsnitt. I planförslaget på sidan tre presenteras en bild som visar 

både ett bra, och ett mindre bra exempel på detta.  

 

 
Ett bra exempel på hur en annars monoton fasad kan brytas upp, genom att låta två olika 

fasaduttryck mötas, ses till vänster i bild. Samtidigt ses ett exempel på en mindre lyckad monoton 

fasad som täcker en hel sida av kvarteret till höger i bild. 

 



 
En i grunden stadsmässig fasad med butikslokaler i bottenplanet blir monoton när den tillåts 

dominera ett helt kvarter på det sätt som ses här. Fasadutrycket bör delas upp så att man från gatan 

inte får intrycket av att en enda fastighet dominerar hela kvarteret. 

 

YIMBY föreslår att inget enskilt fasaduttryck tillåts att ensamt dominera en hel sida av kvarteret. 

Norra Bantorget är ett utmärkt exempel där man i nyproduktion på ett bra sätt lyckats skapa 

variationsrika fasaduttryck. Vi föreslår också att någon av fasaderna får en varmare kulör så att 

kvarteret inte enbart består av gråa och vita fasader. 

 

 

- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3800 personer, med åsikter över hela det politiska 

spektrumet som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om 

stadsmässighet, miljö, effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom 

arkitektur, mer levande gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få 

vara just stad. 

 

Vi har en hemsida på: 
http://www.yimby.se/ 

 

Kontaktperson för detta yttrande är: 

 

Anders Gardebring 

Strindbergsgatan 44 

115 31 Stockholm 

Epost: anders.gardebring@yimby.se 


